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Nästa år – redan nu..?

Full fart i Faluns västra landsbygd

När vi planerar och beslutar om kommande kommunbudget känns det till slut som vi redan är inne i nästa
år. I det här e-brevet ger jag ett par smakprov på vad
som händer nästa år, både utifrån budget och annat.
På det personliga planet går jag och hoppas på kyla så
att det kanske kan bli en långfärdsskridskotur snart?!

Företagarveckans första stormöte hölls i Sågmyra.
En ort som fått ett lyft med Yllefabriken, Dalarnas
största outletområde med över 100 anställda. Nu
senast har Heineman Kraft rustat flertalet av kraftstationerna i byn. I Bjursås händer också mycket.
Förutom Skicenters satsning (som jag berättat om)
ska orten inom ett par år ha en ombyggd skola och
ett par nya lägenhetsprojekt. Större möjligheter till
bostadsbyggande i strandnära lägen genom s k LISområden, servicelotsar på tre av biblioteksfilialerna
och utbyggt bredband är generella insatser som ska
göra att alla kommundelar får möjligheter att växa.

Hej Evert Karlsson, S egen ”vallöftesanalytiker”! – Halvtid i mandatperioden,
hur långt har vi kommit, tycker du?
Vi har kommit långt, jag är överraskad. Det är få vallöften
som vi inte gjort något åt – invånarna kanske inte delar
analysen i allt då förväntningarna är höga. Vissa vallöften
byggts på med nya ambitioner och en del är eviga.
Har du något eget favoritvallöfte som vi kommit långt med?
Infriandet av vallöftena inom socialnämnden, med
förbättrat försörjningsstöd kopplat till barnperspektivet är
jag glad över. Andra är första etappen av skateparken och
starten av kulturskolan.

Centrumförnyelse i hårdnad konkurrens
Jag har lovat att bidra till utvecklingen av centrum
och bjuda in till fortsatt dialog. I nya avtalet med
Centrala Stadsrum höjs ambitionsnivån, men
ersättningen höjs inte just nu. I mitten av december
träffas vi för att diskutera det här och nya idéer.

Våra vallöften följs upp mer i detalj i kommande e-brev.

Lugnetinvesteringar - långt bortom VM!

Budget som både ska utveckla
verksamheten och klara konjunkturen
Sveriges ekonomi har saktat in under senaste två åren.
Det märks i kommunen där skatteintäkterna inte blir
lika stora som planerat. Den budget som är beslutad
för 2013 har 75 miljoner i resultat och buffert. Det är
vår ”krockkudde” i en orolig värld. Vi gör riktade satsningar på förskola, arbetsmarknad och förebyggande
arbete för barn och familjer. Vi tar också höjd för
ökade behov i äldreomsorg och högre kostnader för
kollektivtrafik och Resecentrum. Budgeten handlar
inte bara om pengar, utan är även en verksamhetsplan.
I den kan man också läsa om att praktikplatserna
måste bli fler i kommunens organisation, att
förvaltningschefer ska genomföra minst två företagsbesök per år och målsättningar om mindre barngrupper i förskolan och mycket annat… I juni
är det dags att besluta om budget inför
2014. Jag är mottaglig för tips!
facebook.com/gahnshag
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Många glömmer att både backar och övriga skidstadion hade behövt renoveras även om vi inte fått
VM. En hel del av investeringarna är sådant som
kommer att användas regelbundet, oavsett om det är
skidtävlingar eller ej. Exempelvis när vi bygger 30 nya
toaletter, när fjärrvärme, el och bredband förstärks
eller när hoppbackarna får ett
lyft som besöksmål så är det
Läs mer på
förstås något som befäster
gahnshag.se
Lugnet som Nationalarenan
för nordisk skidsport. Men det
…om budget med
innebär också att Lugnet posisociala investeringar
tionerar sig ytterligare som en
och en ny smalare
av landets bästa arenor, oavledning…
sett om det handlar om idrott,
konserter eller mässor.
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